Bestyrelsesmøde i Kær Landsbylaug.
Sted:
Tid:
Tilstede:

Honninghul 7, Kær
Onsdag d. 1. februar 2016 - kl. 19.00
Kenni & Christian

Dagsorden for mødet:
Punkt 1

Orientering fra formanden
Vedr. bestyrelsesmedlemmer
 Jørgen og Rune er stoppet i bestyrelsen.
 Resterende bestyrelsesmedlemmer er Christian og Kenni
 Mie og Poul er suppleanter
Kenni har modtaget kassebeholdningen og kontaktet banken for at få betalt udestående og
ajourført saldo mv.
Der var enighed om at den resterende bestyrelse fortsætter uden yderligere medlemmer, da
generalforsamlingen ligger så tæt på.

Punkt 2

Generalforsamling







Punkt 3

Udviklingsplan


Punkt 4

Vi prøver og se om vi kan booke et lokale i skyttehuset d. 29/3-17 til afholdelse af
generalforsamlingen. Kl. 19.00
Af hensyn til traktement vil det være nødvendigt med tilmelding
Vi spørger Sune, om han har mulighed for at lave suppe og undersøger hvad prisen vil
være, der vil blive indkøbt kaffe og småkager.
Mulige gæster/ Indlæg om spejderlejren i 2017 v Mikkel, evt. Ebbe Enøe (stiplaner m.v.)
og Connie Skovbjerg
Indkaldes sker via hjemmesiden senest 21 dage før på vores hjemmeside og Facebook
som vil være d. 7/3-17 hvis denne dato kan lade sig gøre.
Valg til bestyrelsen.
 Der mangler i forvejen et medlem til bestyrelsen og derfor skal der findes et nyt.
 Rune er udtrådt af bestyrelsen og der skal findes et nyt medlem.
 Jørgen er udtrådt af bestyrelsen og der skal findes et nyt medlem.
 Kenni er ikke på valg i dette år.
 Christian ønsker ikke genvalg
 Vi spørger Poul om han ønsker genvalg som suppleant
 Valg revisor: Vi spørger om Henriette og Dorthe om de modtager genvalg

Kenni lægger udviklingsplanen ud på hjemmesiden.

Kær Vestermark



Punkt 5

Velkomstpakke


Punkt 5

Bestyrelsen lægger op til at der på generalforsamlingen træffes beslutning om
rengøringsdagen skal afholdes og såfremt hvornår. Efterfølgende findes der en tovholder.

Fremtidig opbevaring af el-cykler, AV – udstyr mv


Punkt 9

Christian informerer om kontakten til virksomhederne.

Rengøring af Kær Halvø


Punkt 8

Vi mangler at lægge billeder ind i brochuren.

Bidrag fra lokale virksomheder


Punkt 7

Fredningsplanen er vedtaget og Kenni har deltaget i en workshop angående opstilling af
shelters, fugletårne og bådebro.

Vi skal have fundet et nyt opbevaringssted til div. artikler. Kenni kontakter Connie.

Eventuelt


Vi søger en ny webmaster, da Bjarne har udtrykt ønske om at stoppe.

Vi har ansøgt Trykfonden om en hjertestarter. Christian tager kontakt til potentielle steder,
hvor den kan opstilles.

